Projecte de la
Tortuga Mediterrània
Alumnat de 2n D:
Walid Bahi, Gilbert Bolilan, Yousra Bounoua, Jose Miguel Cruz, Sehar Ali Din,
Ming Yu Guo, Antonio Martínez, Irving Méndez, Lishba Sajjad i Khizar Shahzad
Professorat acompanyant:
Marc Baeta i Gloria Cónsol

Índex
★

Introducció

★

Distribució

★

Funcions del zoo

★

Hàbitat

★

Morfologia

★

Amenaces

★

Alimentació

★

Conservació

★

Hibernació

★

Reintroducció

★

Reproducció

★

Ens trobem una
tortuga… Què fem?

Introducció
Som els alumnes de 2n D de l’INS Consell De Cent de
Barcelona. Durant aquest tercer trimestre hem fet un
projecte en col·laboració amb el Zoo de Barcelona. El
nostre projecte ha anat sobre les Testudo hermanni
hermanni, la Tortuga mediterrània. Hem fet un treball
amb

aquesta

espècie,

perquè

és

autòctona

de

Catalunya i actualment està en perill d’extinció.
Cada 15 dies hem estat anant al Zoo de Barcelona i ens hem trobat amb la Marta, l’educadora, que ens ha
explicat moltes coses sobre les tortugues:
-

com diferenciar les T. hermanni d’altres espècies,

-

com és el seu hàbitat,

-

com es reprodueixen i, el més important de tot,

-

com participa el Zoo en la reintroducció de les tortugues mediterrànies al seu hàbitat natural.

Funcions que fa el Zoo
●

Funció educativa:
○

Perquè ens permet veure i estudiar d’aprop animals als que d'altra manera
no tindríem accés.

○

Ajuda a la presa de consciència vers el medi i el coneixement de la
biodiversitat al nostre planeta.

○

Permet facilitar l'accés a informació sobre els animals que d'altra manera és més complicat d'obtenir.

○

Treballen tant l’educació formal com la no formal, amb programes educatius adaptats al currículum
escolar donant resposta a diferents competències educatives.

●

Funció de conservació de les espècies, perquè participa en programes de reproducció i cura dels diferents
animals tant in situ (a les mateixes instal·lacions del Zoo) com ex situ (a l’hàbitat propi de cada espècie).

●

Funció de recerca: el Zoo promou la recerca treballant amb associacions i organitzacions i universitats per tal
de fomentar estudis d’hàbitats i el seu context en general. A més a més és fonamental la recerca en captivitat
per poder avaluar i afavorir el benestar animal i poder, adequar els programes de conservació al màxim.

●

Funció social: És un espai que s’ofereix a tothom de manera lúdica i educativa a més a més de participar
activament en totes les propostes i sol·licituds d’activitats i campanyes per a qualsevol col·lectiu que se'ls
proposa: pallapupes, posa’t la gorra, el dia blau… etc.

Morfologia
●

Els mascles i les femelles es diferencien per la
mida, la femella adulta mesura de mitjana
uns 22cm el mascle adult uns 17cm.

●

Els mascles i les femelles es poden diferenciar
pel plastró.

●

Els mascles tenen la cua mes ampla que les
femelles.

●

A la cua hi tenen com
una ungla.

Alimentació:
●

Són, principalment, herbívores.

●

Quan viuen en llocs i èpoques de molta
sequera, mengen herbes seques i de
vegades

poden

menjar

cargols

o

semblants.
●

Les tortugues del Zoo s’alimenten, entre
d’altres coses, de: pastanaga, enciam,
carbassó,

cogombre,

complement vitamínic.

poma

i

un

Hibernació
●

Hibernen per reservar energia per a la
reproducció i per sobreviure al fred.

●

Aprofiten per hibernar també, perquè hi
ha manca de menjar durant l’hivern.

●

Hibernen bé a una temperatura superior
a 5ºC, si baixa molt la temperatura es
poden morir; si puja molt la temperatura,
deixen d’hibernar.

●

S’amaguen sota pedres, teules, fustes o
s’enterren fins a 20cm sota terra.

Distribució mundial

http://www.iucn-tftsg.org

Distribució a catalunya

Hàbitat
Un hàbitat és el lloc físic on viu un organisme, sovint
caracteritzat per una forma vegetal o per una peculiaritat
física dominant.
Les tortugues mediterrànies poden viure en diferents
hàbitats tot i que viuen típicament a llocs amb climes
mediterranis, caracteritzats per hiverns suaus amb pluges
moderades, i estius secs amb temperatures elevades.
Troben refugi i aliment a la vegetació baixa i els matolls de
les garrigues, als arbusts i al sotabosc, arribant fins a
altituds temperades.

Reproducció
●

Quan acaba la hibernació comença l’època de la reproducció i es donen les còpules.

●

Per posar els ous, la femella excava un forat al terra i després de la posta, els tapa amb
les potes posteriors.

●

Quan la temperatura d’incubació és baixa (- de 31,5ºC), surten mascles dels ous, si la
temperatura és alta (+ de 31,5ºC), surten femelles.

●

Tenen un ritual d’aparellament, el mascle festeja a les femelles.

●

Per a que es doni la reproducció hi ha d’haver
sempre un mascle i una femella.

●

A cada posta poden posar entre 3 i 8 ous.

●

La longitud dels ous és d’entre 25 i 35 mm.

●

El temps d’incubació és de 3 a 4 mesos.

Amenaces de la Tortuga
mediterrània
●

Els incendis forestals: destrucció de l’hàbitat,
destrucció dels individus que hi viuen que no
tenen cap estratègia per poder fugir de les
flames.

●

Presència humana als parcs on viuen: les
tortugues no són un animal domèstic!

●

Compatibilitat dels usos del parc com a
terreny agrícola: maquinària agrícola

●

Depredadors naturals: porc senglar, geneta,
fagina, guineu...

Conservació al Zoo de Barcelona
Al

zoo

de

instal·lació

Barcelona
amb

8

hi

ha

una

tortugues

mediterrànies. Quan surten els ous que
han posat en un forat, els cuidadors/es
els agafen i els deixen a les incubadores
del terrari.
Al cap d’un temps, les cries les porten al
C.R.A.R.C.

(Centre

de

Recuperació

d’Amfibis i Rèptils de Catalunya).
Des del C.R.A.R.C., quan les tortugues
tenen

un

temps

determinat,

són

alliberades al Parc Natural de la Serra
del Montsant, entre d’altres llocs.

Reintroducció
El pla de recuperació de la tortuga mediterrània
dissenyat per la Generalitat de Catalunya i coordinat
pel CRARC té com a objectius principals:
●

Conservar i potenciar la població autòctona
existent a la Península, a l’Albera.

●

Activitats de conservació del medi.

●

Activitats d’investigació i sensibilització.

●

Reintroduir a d’altres àrees: Massís del Garraf,
Serra del Montsant, Delta de l’Ebre...

Des de 1998 fins al 2017 s’han alliberat 8.251 tortugues a
Catalunya. D’aquestes, 221 han nascut al zoo de
Barcelona.

Què fer si ens trobem una tortuga...

Si us trobeu una tortuga, respecteu-la. Recordeu que és una espècie protegida de la fauna
salvatge autòctona i que la seva captura i tinença estan sancionades per un Decret legislatiu.
Tingueu cura especial si conduïu per camins amb tota mena de vehicles, així com també en
llaurar camps agrícoles o desbrossar la vegetació.
Si en trobeu alguna en un lloc, on no hi hauria de ser, podeu trucar al Departament de Medi
Ambient i Habitatge (93 567 42 00) o al C.R.A.R.C. (93 772 63 96).

